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 چکيده
 با حسابداران وضعیت بهبود کشور سطح در عمده و اصلی های دغدغه از یکی اخیر سال چند در

 لوبمط و بهینه حد تا آن ارتقاء و عملکرد بهبود جهت آنان های مسئولیت و کارکردها تنوع به توجه

 در که هایی شاخص و عوامل به توجه با سازمان این در اما. است بوده سازمانی اهداف به نیل جهت

 تاثیر تحت را کاری زندگی کیفیت که عواملی یکسری وجود و دارد وجود کاری زندگی کیفیت بحث

 نوع یک توان می را پژوهش این. است شده مقوله این به مدیران توجه باعث امر این و دهد می قرار

 پژوهش آماری جامعه. است تحلیلی -توصیفی مطالعه روش. دانست ای توسعه – کاربردی پژوهش

 اساس بر که است( نفر066) کرمانشاه شهر خصوصی شرکتهای دسترس در حسابداران کلیه حاضر

 زا گیری بهره با که نهایی بررسی در. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 432 کوکران فرمول

 ندگیز کیفیت بر کاری زندگی کیفیت های گویه تک تک با رابطه در پیرسون همبستگی آزمون

 رتباطا زندگی کیفیت با انسانی قابلیتهای توسعه گویه در تنها که گردید مشاهده گرفت صورت

 ررسیب در گردید مشاهده معنادار ارتباط زندگی کیفیت با ها گویه کلیه در و نشد مشاهده معناداری

 یفیتک کاری، زندگی کیفیت های مولفه کلیه در کلی طور به که گردید مشاهده نیز های فرضیه

 .ردیدگ مشاهده آنها بین معناداری ارتباط و داشته تاثیر حسابداران زندگی کیفیت بر کاری زندگی
 

 .کرمانشاه حسابداران، کاری، کیفیت زندگی، کیفیت، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء  سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در

عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های 

ند. ان برای آن قائلحمایت گرانه از منابع انسانی است. امروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی از اهمیتی است که همگ

ونه گانسانها برای ارائه بهترین کوششهای خود در راه تحقق اهداف سازمان، عالقمندند بدانند که به انتظارات، خواسته ها، نیازها و شان آن چ

 [.1]توجه می شود

در یک اما  توافق کمی وجود دارد، اصطالحاست. اما در مورد معنای این اصطالح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته

توان کیفیت زندگی کاری را به معنی تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط تعریف کلی می

اشاره  زندگی کاریاول اینکه کیفیت  اما به طور کلی می توان گفت دو نکته مهم در مفهوم کیفیت زندگی کاری وجود دارد، . ستکار خود دان
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 بختيار اشرفی

 مریوان واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری گروه مربی و حسابداری ارشد کارشناس 1

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

 بختيار اشرفی

 

 

بداران، حسا زندگی کيفيت بر کاري زندگی کيفيت تاثير بررسی

 کرمانشاه شهر خصوصی هاي شرکت حسابداران: مطالعه مورد
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، ارفرماک، روابط انسانی امنیت شغلیشغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی،  به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی

، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر اینکه  دوم و  کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد

 [.4]مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد

 می قرار توجه راهبردی مورد مدیریت معادله در متغیر مهمترین عنوان به را افراد روی بر گذاری سرمایه کاری، کیفیت زندگی ارزشی نظام 

در پژوهشی [ 2]رفیعی  [.3]شد خواهد منجر سازمان مدت بلند وکارایی بهسازی به کارکنان نیازهای نمودن برآورده که است باور براین و دهد

 خانوادگی زندگی در که دارند. فردی یکدیگر بر ای کننده تشدید و متقابل شخصی اثرات وزندگی کاری زندگی پدیده دو که دهد می نشان

 می اثر کار محیط در وی و شادابی وری بهره کار، از رضایت تمرکز، روی بر مشکالت، این قطع طور به دارد، زیادی خود مشکالت شخصی و

ا به صورت فبت زندگی ریکگذارد و بنابراین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی تا حد زیادی به هم مرتبط هستند. این در حالی است که 

 [.5]تاست زندگی باالتریفیک باشد،اختالف بین سطح انتظارات انسان ها و سطح واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختالف کمتر

فق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ، پژوهشگران بر سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن ، ذهنی بودن و پویا به رغم آنکه توا 

زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و روحی است که این ویژگی با تعریفی  کیفیت. بودن اتفاق نظر دارند

تاکید نموده اند و اعتقاد اهمیت وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی در پژوهشی بر [7]باقری و همکاران [. 0]ق استکه از سالمتی داریم منطب

ی می تواند تطابق شغلبر کیفیت زندگی افراد تاثیرات بسزایی دارد و به خصوص تاثیر هزیته ، درمان ، میزان درآمد و وضعیت اشتغال دارند که 

یت مطلوب امکان کسب کیف ،نی که هر چه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشدبه این مع ،بر کیفیت زندگی

طور کلی، کیفیت زندگی مفهومی نسبی و چند بعدی دارد که براساس شرایط زمانی و مکانی جوامع و به .زندگی برای او افزایش می یابد

ها نسبت به نوع شود. از طرفی، طرز نگاه، برداشت و برخورد انسانها، آداب و رسوم و معیارهای فردی و اجتماعی بررسی میهمچنین فرهنگ

که  یهاییکی از مؤلفه[. 8]نمایدگونه زیستن خود دارند، مفهوم کیفیت زندگی را نسبی میزندگی خودرو در کل، حسی که آنها نسبت به چ

ای فاقد شغل و کار شود، شغل و کار مفید افراد و شهروندان جامعه است، چرا که اگر افراد جامعهاخیراً در بحث کیفیت زندگی مطرح می

مع طور کلی، از این جواجامعه برای رسیدن به یک توسعه پایدار نخواهند شد و به طور قطع، تأمین کننده نیازهایمناسب اجتماعی باشند به

. در جوامع امروز شرایط زندگی کاری  در اکثر مواقع سخت و طاقت توان انتظار شادابی، شاد زیستن و رضایت خاطر شهروندان را داشتنمی

ری رو به رو هستند و طبیعتا این مشکالت تاثیرات خود را بر سالمت ، فرسا شده است و افراد در حوزه زندگی کاری خود با مشکالت بسیا

 [.9]زندگی شخصی ، روابط آنها بر جا می گذارد

با این حال تا به حال پژوهشی در زمینه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی صورت نگرفته است و با توجه به کمی مطالعات در این 

 یت و ضرورت پزوهش حاضر احساس می شود. زمینه و مطالب بیان شده اهم

کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزه و راهگشای مهم در طراحی و غنی سازی شغلی است که 

ار و شغل و مدیریت ریشه آن در نگرش کارکنان و مدیران به انگیزش است که امروزه یکی از مهمترین موضوعات در باب جامعه شناسی ک

منابع انسانی سازمان ها است که توجه روزافزون ویژه ای را می طلبد. کیفیت زندگی کاری شامل کلیه اقداماتی است که برای حفظ و صیانت 

 [.16]جسم و روح کارکنان به عمل می آِد و موجبات رضایت و خرسندی آنان را فراهمم می آورد

ای اصلی و عمده مدیران بهبود عملکرد حسابداران و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف در چند سال اخیر یکی از دغدغه ه

سازمانی بوده است. اما در این مورد با توجه به عوامل و شاخص هایی که در بحث کیفیت زندگی کاری وجود دارد و وجود یکسری عواملی که 

هد و این امر باعث توجه مدیران به این مقوله شده است. اما با توجه به تعریف کیفیت زندگی کیفیت زندگی کاری را تحت تاثیر قرار می د

کاری، وجود عوامل فیزیکی و مناسب و همچنین ساختار و ساختمان بهینه و مناسب میتواند به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد حسابداران 

 و ایجاد رضایت آنان باشد.

می باشد که با بررسی و شناخت رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی حسابداران شرکتهای خصوصی اهمیت تحقیق حاضر این 

جامعه  وشهر کرمانشاه، راهکارهای مناسب جهت بهبود کارایی آنان را بشناسیم و از آنها برای باال بردن توانمندیها، کارایی و اثر بخشی سازمان 

 استفاده بهینه کرده باشیم.
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 ينه پژوهشپيش

 کارکنان%76از بیش کلی طور به که است داده نشان کاری پرداختند و نتایج حاصله زندگی کیفیت های شاخص تدوین در پژوهشی به [9]والتون

 ایمنی استانداردهای و ای حرفه بهداشت شامل شاخص پنج اند. این داشته مثبتی نگرش کاری زندگی شاخص کیفیت پانزده از شاخص پنج به

 مسائل مهمترین عنوان به را دیگر شاخص ده و است بوده تبعیض و جنسی آزار شغلی و نبود امنیت کارگروهی، های روش مدیریت ، رفتار کار،

 معنی کار شغلی، استرس شغلی، زندگی، کارراهه و کار بین تعادل و توازن قبیل از مواردی .اند کرده ارزیابی را کاری زندگی بر کیفیت موثر

  اند. بوده ناراضی آنها وضعیت از کارکنان استرالیایی اکثریت که کاری مسائل عنوان به جالب و دار

در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که بین سبک های رهبری انتخابی مدیران با اثربخشی آنان اختالف معنی داری [ 8]براون و همکاران 

کاری کارکنان اگر چه اختالف محسوسی وجود دارد، ولی معنی دار نیست. همچنین  وجود دارد، اما بین سبک های رهبری و کیفیت زندگی

 بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد.

 ستانبه بررسی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی کاری کارگران کارخانه های صنعتی)مطالعه موردی ا [16]ضیایی بیگدلی

درصد است و این در حد متوسط می  5/29آذربایجان شرقی(، پرداخته که نتایج نشان دهنده آن بودند که متوسط کیفیت زندگی کاری آنان 

باشد لذا در تحلیل نهایی روابط متغیرهای موثر بر کیفیت زندگی کاری مشخص شد که کاهش فشار کاری، ارتقاء شغلی و نیز تعهد حرفه ای 

نی داری با کیفیت زندگی کاری دارند. در نهایت در تفسیر روابط تئوریک و تجربی یافته نیز مشخص گردید. بهره وری فردی و ارتباط مع

 درصد به کیفیت زندگی کاری سازمان وابسته است. 25سازمانی کارخانجات صنعتی تا حدود 

 زندگی کیفیت از حدودی تا معلمان که است دریافته لمانمع کاری زندگی کیفیت مقایسه و در پژوهشی تحت عنوان بررسی [11]حسینی 

 حقوق از و رضایت داشته قرار ها مؤلفه سایر به نسبت تری مناسب وضعیت در مشارکت گانه، شش های مؤلفه برخوردارند وبین مناسب کاری

 .است بوده آخر ردیف در مزایا و

در پژوهشی به بررس بهره وری کارکنان شرکت های بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری پرداخته که  [14]سبک رو و همکاران

، متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری و ابعاد آنها رابطه معناداری با بهره وری کارکنان 61/6نتایج نشان داد که در سطح معناداری 

، متغیرهای کیفیت زندگی کاری و همدلی به ترتیب بیشترین و کمترین اثر رگرسیونی بر متغیر 61/61دارند و همچنین در سطح معناداری 

 بهره وری دارند.

 متغیر دو بین  که است رسیده نتیجه مدارس، بدین در سازمانی سالمت و کاری زندگی کیفیت در پژوهشی تحت عنوان رابطه [13]محمدی

 و رشد فرصت تأمین مؤلفه کاری، زندگی دارد و مولفه های کیفیت وجود معناداری و مستقیم بطهرا سازمانی سالمت و کاری زندگی کیفیت

 .دارند سازمانی سالمت را بر تأثیر بیشترین گرایی قانون مؤلفه سپس

 زندگی کیفیت به شغلی پرداختند وبه این نتایج رسیدند که توجه فرسودگی و کاری زندگی کیفیت درپژوهشی به بررسی رابطه [12]زمردی 

دهد و افرادی  افزایش را وری کارکنان بهره و شغلی رضایت برسدکه نتایجی به تا سازد می دگرگون را سازمان که روشهایی تأکید بر یعنی کاری

 که کیفیت زندگی کاری پایینی دارند از فرسودگی شغلی باالتری برخوردارند.

در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت زندگی و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل پرداخت و به این نتایج رسید که   [4]خیر اندیش

 دیزل رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. خودرو ایران شرکت در کارکنان وعملکرد کاری زندگی کیفیت بین

کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی در صنعت خودروسازی پرداختند که نتایج بیانگر به بررسی ابعاد کیفیت زندگی  [ 15]ذاکریان و همکاران

آن بودند که میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت، به گونه ای که کیفیت زندگی کاری باالتر، رضایت 

 شغلی بیشتری را برای کارکنان به همراه داشت.

 

 پژوهشفرضيه هاي 
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 فرضیه اصلی 

 کیفیت زندگی کاری  بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.

 فرضیه های فرعی

 ی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.پرداخت منصفانه و کاف .1

 ی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.و بهداشت منیا یکار طیمح .4

 حسابداران تاثیر دارد.ی بر کیفیت زندگی انسان یها تیتوسعه قابل .3

 بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد. مداوم تیفرصت رشد و امن .2

 ی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.و انسجام اجتماع یکپارچگی .5

 یی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.قانونگرا .0

 ی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.زندگ یکل یفضا .7

 ی بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر دارد.کار یزندگ یماعاجت یوابستگ .8

 

 

 روش پژوهش

در روش آماری استنباطی به . است یلیتحل -یفیتوص مطالعه روش. دانست یا توسعه – یکاربرد پژوهش نوع کی توان یم را پژوهش نیا

منظور تعیین اثر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل پیرسون استفاده شده است. پرسشنامه تهیه شده به منظور سنجش 

 اساس بر که پرسشنامهو بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی حسابداران شرکتهای خصوصی شهر کرمانشاه بوده است. ابزار 

 30دارای پرسشنامه کیفیت زندگی گویه و  47والتون با  در دو بخش پرسشنامه کیفیت زندگی کاری وشده   طراحی لیکرت ای پایه مفهوم

 یجامعه آمارشده، بهره گرفته شده است.  توزیع جامعه آماری حسابداران شرکتهای خصوصی شهر کرمانشاه میانبخش مختلف  8گویه در 

نفر به عنوان  432که بر اساس فرمول کوکران  نفر( است066شرکتهای خصوصی شهر کرمانشاه ) در دسترس حسابداران هیکلپژوهش حاضر 

 .حجم نمونه انتخاب شدند

 

 یافته ها

 بررسی ارتباط معناداری هر یک از گزینه های کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی حسابداران

 

 کافی و کیفیت زندگی حسابداران بررسی رابطه بین پرداخت منصفانه و  

 بررسی رابطه بين پرداخت منصفانه و کافی و کيفيت زندگی-1جدول

 

 پرداخت منصفانه و کافی کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .322* 

Sig.(2-tailed) 1 .001 

N 432 432 

 Pearson Correlations پرداخت منصفانه و کافی

 

.322* 1 

Sig.(2-tailed) .001  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ت منصفانه و پرداخبا  کیفیت زندگی،که میزان  رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی قسمت، در این

به این نتیجه رسیدیم ، sig که با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ارتباط،که برای رد یا اثبات این  ،سنجیده گردیده است کافی

 . رابطه معنی داری وجود داردبین پرداخت منصفانه و کافی و کیفیت زندگی بین  ،که

 

 بررسی رابطه بین محیط کاری ایمن و بهداشتی و کیفیت زندگی حسابداران

 

 ررسی رابطه بين محيط کاري ایمن و بهداشتی و کيفيت زندگیب-2جدول

 

 محیط کاری ایمن و بهداشتی کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .354* 

Sig.(2-tailed) 1 .002 

N 234 234 

 Pearson Correlations محیط کاری ایمن و بهداشتی

 

.354* 1 

Sig.(2-tailed) .002  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ن و بهداشتیمحیط کاری ایمبا  کیفیت زندگی،که میزان  محیط کاری ایمن و بهداشتی و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی قسمت،در این 

بین  ،به این نتیجه رسیدیم که، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،سنجیده گردیده است

 . رابطه معنی داری وجود دارد محیط کاری ایمن و بهداشتی و کیفیت زندگی،

 

 بررسی رابطه بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و کیفیت زندگی حسابداران  

 

 رشد و امنيت مداوم و کيفيت زندگیبررسی رابطه بين تامين فرصت -3جدول

 

 تامین فرصت رشد و امنیت مداوم کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .365* 

Sig.(2-tailed) 1 .000 

N 234 234 

 Pearson Correlations تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

 

.365* 1 

Sig.(2-tailed) .000  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ت رشد و تامین فرصبا  کیفیت زندگی،که میزان  تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی ،در این رابطه

به این نتیجه رسیدیم ، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد رابطه،که برای رد یا اثبات این  ،پرداخته شده است امنیت مداوم

 . رابطه معنی داری وجود دارد کیفیت زندگی و تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،بین  ،که

 

 بررسی رابطه بین قانونگرایی در سازمان و کیفیت زندگی حسابداران

 

 و کيفيت زندگیبررسی رابطه قانونگرایی در سازمان -4جدول

 

 قانونگرایی در سازمان کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .289* 

Sig.(2-tailed) 1 .002 

N 234 234 

 Pearson Correlations قانونگرایی در سازمان

 

.289* 1 

Sig.(2-tailed) .002  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

رداخته شده پ قانونگرایی در سازمانبا  کیفیت زندگی،که میزان  قانونگرایی در سازمان و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی ،در این رابطه

قانونگرایی در بین  ،دیم کهبه این نتیجه رسی، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرستون استفاده شد  ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،استت 

 . رابطه معنی داری وجود دارد سازمان و کیفیت زندگی،

 

 بررسی رابطه بین تناسب اجتماعی زندگی کاری و کیفیت زندگی حسابداران

 

 بررسی رابطه بين تناسب اجتماعی زندگی کاري و کيفيت زندگی-5جدول

 

 تناسب اجتماعی زندگی کاری کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .324* 

Sig.(2-tailed) 1 .003 

N 234 234 

 Pearson Correlations تناسب اجتماعی زندگی کاری

 

.324* 1 

Sig.(2-tailed) .003  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ی زندگی تناستتب اجتماعبا  کیفیت زندگی،که میزان  تناستتب اجتماعی زندگی کاری و کیفیت زندگی ،بین  ارتباط به بررستتی ،در این رابطه

 ،به این نتیجه رسیدیم که، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،پرداخته شده است کاری

 . رابطه معنی داری وجود دارد زندگی،تناسب اجتماعی زندگی کاری و کیفیت بین 

 

 بررسی رابطه بین فضای کلی زندگی و کیفیت زندگی حسابداران

 

 بررسی رابطه بين فضاي کلی زندگی و کيفيت زندگی-6جدول

 

 فضای کلی زندگی کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .381* 

Sig.(2-tailed) 1 .000 

N 234 234 

 Pearson Correlations فضای کلی زندگی

 

.381* 1 

Sig.(2-tailed) .000  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

پرداخته  ،استردیده گفضای کلی زندگی با  کیفیت زندگی ،که میزان  فضای کلی زندگی و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی ،در این رابطه

فضای کلی بین  ،به این نتیجه رسیدیم که، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،شده است

 . رابطه معنی داری وجود دارد زندگی و کیفیت زندگی ،

 

 نبررسی رابطه بین انسجام اجتماعی در سازمان و کیفیت زندگی حسابدارا

 

 بررسی رابطه بين انسجام اجتماعی در سازمان و کيفيت زندگی-7جدول

 

 انسجام اجتماعی در سازمان کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .269* 

Sig.(2-tailed) 1 .003 

N 234 234 

 Pearson Correlations انسجام اجتماعی در سازمان

 

.269* 1 

Sig.(2-tailed) .003  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ازمان انسجام اجتماعی در سبا  کیفیت زندگی ،که میزان  انسجام اجتماعی در سازمان و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی ،در این رابطه

به این نتیجه رسیدیم ، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،پرداخته شده است ،گردیده است

 . بنابراین رابطه مذکور مورد قبول واقع می شود.رابطه معنی داری وجود دارد انسجام اجتماعی در سازمان و کیفیت زندگی،بین  ،که

 

 انسانی و کیفیت زندگی حسابدارانبررسی رابطه بین توسعه قابلیتهای 

 

 بررسی رابطه بين توسعه قابليتهاي انسانی و کيفيت زندگی-8جدول

 

 توسعه قابلیتهای انسانی کیفیت زندگی  

 Pearson Correlations کیفیت زندگی

 

1 .301* 

Sig.(2-tailed) 1 .006 

N 234 234 

 Pearson Correlations توسعه قابلیتهای انسانی

 

.301* 1 

Sig.(2-tailed) .06  

N 234 234 

 *.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

تهای انسانی نظام توسعه قابلیبا  کیفیت زندگی،که میزان  توسعه قابلیتهای انسانی و کیفیت زندگی،بین  ارتباط به بررسی ،در این رابطه

توسعه  ،به این نتیجه رسیدیم که، sigکه با توجه به مقدار ،از آزمون پیرسون استفاده شد ،که برای رد یا اثبات این رابطه ،پرداخته شده است

 .داردنرابطه معنی داری وجود  قابلیتهای انسانی و کیفیت زندگی،

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات

بر اساس آنچه مورد بررسی قرار گرفت مشاهده گردید که تنها در گویه توسعه قابلیتهای انسانی با کیفیت زندگی ارتباط معناداری مشاهده 

در بررسی فرضیه های نیز مشاهده گردید که به طور کلی در کلیه نشد و در کلیه گویه ها با کیفیت زندگی ارتباط معنادار مشاهده گردید. 

 ی کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی حسابداران تاثیر داشته و ارتباط معناداری بین آنها مشاهده گردید. مولفه ها

به شناخت وضعیت  سازمانکه  می تواند از راه های مختلف به دست آید. از این رو، مهم آن است کاریزندگی  افزایش بهره وری و کیفیت

می  سازمان دارای بیشترین اثر مطلوب است، تعیین کند، هنگامی که چنین راهی پیموده شد، ود را مشخص و آنچه راخود بپردازد و نیاز خ

 فعالیت های مدیریت امور حسابداران و منابع انسانی مربوط می شوند، به آنچه تواند از میان چندین برنامه که اکثر آنها به طور مستقیم به

ها بر این حکم می کنند که مشارکت حسابداران در طراحی  ظر از هرگونه برنامه ای که برگزیده می شود، گواهدلخواه است، بپردازد. صرف ن

برحسب ابعاد مختلف حسابداران  اهم راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی کاری .میزان کامیابی آن برنامه ها می افزاید یا اجرای برنامه ها بر

  :شناسایی شده

  فعالیت هاآموزش مدیریت زمان و کاربرد استراتژی مدیریت زمان به حسابداران در انجام  
 های الزم برای ایجاد شبکه توسط مدیریت سازمانو فراهم ساختن زمینه ه حسابدارانآموزش مهارت ایجاد شبکه ب  
  خدمات عمومی -3به سازمان،  خدمات -4ای، خدمات حرفه -1تعتریتف سه حوزۀ مشخص ارائه خدمات توسط حسابداران  
 سازمان(حسابداران )خارج از گروه و  ایشبکۀ حرفه تشویق و فراهم ساختن زمینه توسعه  
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 های خدماتی از یک توالی و حسابداران)اگر پروژه استفاده از یک شکل و فرمت منسجم و با ثبات در استفاده از خدمات عمومی

  (حسابداران تقویت خواهد شدباشند مشارکت  ثبات منطقی برخوردار
 اتحاد سیاست ساعت کار شناور برای حسابداران  
 تهیه منشور اخالقی حسابداران مشتمل بر بایدها ونبایدهای این حرفه به طور مشخص  
 مولد  منزوی و حسابداران تصویر و شناسایی انواع نیمرخهای ارتباطی حسابداران بخش مرکزی شهرستان و شناسایی حسابداران

  و حسابداران از نوع سیاستمداران علمی مشارکت باال با اعضایتفاوت، بی اعضایای، و حسابداران حاشیه منزوی نامتولد و
 ارزیابی عملکرد حسابداران معیار چهارم، در ای به عنوانگنجاندن مالک یا معیار فعالیتهای همکارانه حرفه  
 و فراهم نمودن فضای نقد سالم و مولد  و حسابداران مقابله با پدیده خودسانسوری در بین حسابداران 
 سازمانهای اجرایی و مدیریتی در جوان به پذیرش مسؤلیت و حسابداران تشویق حسابداران 
 حسابداران ایخدماتی و مشاوره توجه ویژه به افزایش فعالیتهای  
  مشخص نمودن یک واحد مسؤل  و سازماندر تازه استخدام حسابداران تعریف برنامه مشخص و هدفمند برای سازش و تطابق

  اجرای این برنامه
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